
    
    

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ––––    

ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტისბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტისბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტისბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის    

წარმომადგენლობითი წარმომადგენლობითი წარმომადგენლობითი წარმომადგენლობითი     საბჭოსაბჭოსაბჭოსაბჭო    
 

    

ქ. ბათუმი                                                                                          ქ. ბათუმი                                                                                          ქ. ბათუმი                                                                                          ქ. ბათუმი                                                                                                                                                                                                              15 15 15 15 დეკემბერი, დეკემბერი, დეკემბერი, დეკემბერი,     2011 2011 2011 2011 წწწწეეეელი  ლი  ლი  ლი      

    

                                                                                                                                                                                            გადაწყვეტილებაგადაწყვეტილებაგადაწყვეტილებაგადაწყვეტილება        №№№№        1111    

    

სსიპსსიპსსიპსსიპ----    ბათუმის    ხელოვნების   სასწავლო უნივერსიტეტიბათუმის    ხელოვნების   სასწავლო უნივერსიტეტიბათუმის    ხელოვნების   სასწავლო უნივერსიტეტიბათუმის    ხელოვნების   სასწავლო უნივერსიტეტისსსს    

2012012012011111––––2012012012012222    სასწავლო წლის ღონისძიებათა გეგმსასწავლო წლის ღონისძიებათა გეგმსასწავლო წლის ღონისძიებათა გეგმსასწავლო წლის ღონისძიებათა გეგმის ის ის ის     

დამტკიცების შესახებ დამტკიცების შესახებ დამტკიცების შესახებ დამტკიცების შესახებ     

    

    
,,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის” 51-ე, 52-ე და 53-ე მუხლების, ,,უმა-

ღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 18-ე მუხლის  პირველი პუნქტის 

საფუძველზე 

 

   წარმომადგენლობითმა  საბჭომ გადაწყვიტა: 

 

1. მოწონებულ იქნას სსიპ-ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის 

2011-2012 წლის ღონისძიებათა გეგმა. 

 

2. გადაწყვეტილება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

 

    

    

    

წარმომადგენლობითიწარმომადგენლობითიწარმომადგენლობითიწარმომადგენლობითი        

                    საბჭოს საბჭოს საბჭოს საბჭოს სპიკერისპიკერისპიკერისპიკერი                                                                                                                                                                                                                            თთთთ. . . . მემემემეიშვილიიშვილიიშვილიიშვილი    

 

 

 
 

    

                                

                                                                                    

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                    სსიპ სსიპ სსიპ სსიპ ––––    სსიპ ბათუმისსსიპ ბათუმისსსიპ ბათუმისსსიპ ბათუმის    ხელოვნების სასწავლოხელოვნების სასწავლოხელოვნების სასწავლოხელოვნების სასწავლო    

                                                                                                                                                                                                უნივერსიტის უნივერსიტის უნივერსიტის უნივერსიტის წარმომადგენლობითიწარმომადგენლობითიწარმომადგენლობითიწარმომადგენლობითი    საბჭოსსაბჭოსსაბჭოსსაბჭოს    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2011201120112011    წლის წლის წლის წლის     15  15  15  15  დეკემბრის დეკემბრის დეკემბრის დეკემბრის         11111111    დადგენიდადგენიდადგენიდადგენილებისლებისლებისლების    
    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                დანართი დანართი დანართი დანართი     

 

სსიპსსიპსსიპსსიპ    ----    ბათუმის    ხელოვნების   სასწავლო უნივერსიტეტიბათუმის    ხელოვნების   სასწავლო უნივერსიტეტიბათუმის    ხელოვნების   სასწავლო უნივერსიტეტიბათუმის    ხელოვნების   სასწავლო უნივერსიტეტი    

2012012012011111––––2012012012012222    სასწავლო წლის სასწავლო წლის სასწავლო წლის სასწავლო წლის     ღღღღონისძიებათაონისძიებათაონისძიებათაონისძიებათა    გეგმაგეგმაგეგმაგეგმა    

№ ღონისძიებების დასახელებაღონისძიებების დასახელებაღონისძიებების დასახელებაღონისძიებების დასახელება    შესრულების ვადაშესრულების ვადაშესრულების ვადაშესრულების ვადა    ჩატარების ადგილიჩატარების ადგილიჩატარების ადგილიჩატარების ადგილი    
პასუხისმგებელიპასუხისმგებელიპასუხისმგებელიპასუხისმგებელი    

შესრულებაზეშესრულებაზეშესრულებაზეშესრულებაზე    
დაფინანსების ოდენობადაფინანსების ოდენობადაფინანსების ოდენობადაფინანსების ოდენობა    

 
    

ხარისხის უზრუნველყოფის  სამსახურიხარისხის უზრუნველყოფის  სამსახურიხარისხის უზრუნველყოფის  სამსახურიხარისხის უზრუნველყოფის  სამსახური    
    

1 

შეხვედრა–სემინარი უნივერსიტეტის 

დეპარტამენტებთან სილაბუსების 

მომზადებასთან დაკავშირებით 

2011 წ.  სექტემბერი 
ბათუმის ხელოვნების 

სასწ. უნივერსიტეტი 
ქეთევან ვაჩეიშვილი – 

2 

შეხვედრა–სემინარი ბათუმის შოთა 

რუსთაველის უნივერსიტეტის 

ბიბლიოთეკის დირექტორთან ლ. 

თურმანიძესთან 

2011 წ. დეკემბერი 
ბათუმის ხელოვნების 

სასწ. უნივერსიტეტი 
ქეთევან ვაჩეიშვილი – 

3 

კოლოქვიუმი-ტესტირება სტუდენტთა 

ინტელექტუალური კრიტერიუმის 

დასადგენად 

2011 წ. ნოემბერი 
ბათუმის ხელოვნების 

სასწ. უნივერსიტეტი 

ქეთევან ვაჩეიშვილი 

ხათუნა მანაგაძე, 

მაია გერსამია 

დეკანები 

– 

4 

საგანმანათლებლო პროგრამების 

მიმდინარეობაზე მონიტორინგის 

განხორცილება 

2011წ. ნოემბერი 
ბათუმის ხელოვნების 

სასწ. უნივერსიტეტი 

ქეთევან ვაჩეიშვილი 

ხათუნა მანაგაძე, 

მაია გერსამია 
– 

5 

ურთიერთთანამშრომლობის 

მემორანდუმების გაფორმება სხვადასხვა 

დაწესებულებებთან 

2011 წ. ოქტომბერი – 

2012 წ. მაისი 
ბათუმის ხელოვნების 

სასწ. უნივერსიტეტი 
ქეთევან ვაჩეიშვილი – 

6 

მუსიკის ფაკულტეტის სტუდენტების 

შემოქმედებითი ინტეგრირება 

ფოლკლორული და სასულიერო მუსიკის 

2011 წ.  15-17 

ნოემბერი 
მუსიკის ფაკულტეტი  ხათუნა მანაგაძე, – 



მეექვსე საერთაშორისო ფესტივალისა და 

სამეცნიერო კონფერენციის მომზადების 

პროცესში.  

7 
შუალედური შეფასებებისა და 

გამოცდების შედეგების ანალიზი 
2012 წ. თებერვალი 

ბათუმის ხელოვნების 

სასწ. უნივერსიტეტი 
ქეთევან ვაჩეიშვილი – 

8 

მასტერკლასი – ნ. ღაღანიძე 

თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო 

აკადემია 

2012 წ. თებერვალი 
ბათუმის ხელოვნების 

სასწ. უნივერსიტეტი 
ქეთევან ვაჩეიშვილი 500 ლარი 

9 

მასტერკლასი – თ ჩხეიძე 

თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო კონსერვატორია 

2012 წ. მარტი 
ბათუმის ხელოვნების 

სასწ. უნივერსიტეტი 
ქეთევან ვაჩეიშვილი 500 ლარი 

10 
პროფესიული პროგრამების მომზადება 

აკრედიტაციისათვის 
2012 წ. აპრილი 

ბათუმის ხელოვნების 

სასწ. უნივერსიტეტი  
ქეთევან ვაჩეიშვილი – 

11 
შეხვედრა აჭარის სამუსიკო სკოლების 

ხელმძღვანელებთან 
2012 წ.   აპრილი მუსიკის ფაკულტეტი  ხათუნა მანაგაძე, 150 ლარი 

12 
სტუდენტების გამოკითხვა-მონიტორინგი 

სასწავლო პროცესის შესახებ 
2012 წ. აპრილი 

ბათუმის ხელოვნების 

სასწ. უნივერსიტეტი 

ქეთევან ვაჩეიშვილი 

ხათუნა მანაგაძე 

მაია გერსამია 

– 

13 

შუალედურ შემოწმებებსა და გამოცდებ-

ზე საშემსრულებლო სპეციალობებზე კო-

ლოქვიუმის ორგანიზება 

2012 წ. აპრილი – 

ივნისი 
მუსიკის ფაკულტეტი  ხათუნა მანაგაძე – 

14 

შეხვედრა მუზეუმებისა და თეატრების, 

სახელოვნებო დაწესებულებების 

ხელმძღვანელებთან. 

2012 წ. მაისი 
ბათუმის ხელოვნების 

სასწ. უნივერსიტეტი 
ქეთევან ვაჩეიშვილი 150 ლარი 

15 
სემინარი თვითშეფასების კითხვარის 

შემუშავებასთან დაკავშირებით 
2012 წ. აპრილი 

ბათუმის ხელოვნების 

სასწ. უნივერსიტეტი 
ქეთევან ვაჩეიშვილი – 

16 

საგანმანათლებლო პროგრამების 

მიმდინარეობაზე მონიტორინგის 

განხორცილება 

2012 წ. მაისი 
ბათუმის ხელოვნების 

სასწ. უნივერსიტეტი 

ქეთევან ვაჩეიშვილი 

ხათუნა მანაგაძე, 

მაია გერსამია 

– 

17 

კოლოქვიუმი-ტესტირება სტუდენტთა 

ინტელექტუალური კრიტერიუმის 

დასადგენად 

2012 წ. მაისი 
ბათუმის ხელოვნების 

სასწ. უნივერსიტეტი 

ქეთევან ვაჩეიშვილი 

ხათუნა მანაგაძე, 

მაია გერსამია 

დეკანები 

– 

18 
შუალედური შეფასებებისა და 

გამოცდების შედეგების ანალიზი 
2012 წ. ივლისი 

ბათუმის ხელოვნების 

სასწ. უნივერსიტეტი 
ქეთევან ვაჩეიშვილი – 

 
    

სასწავლო პროცესების მართვის  დეპარტამენტისასწავლო პროცესების მართვის  დეპარტამენტისასწავლო პროცესების მართვის  დეპარტამენტისასწავლო პროცესების მართვის  დეპარტამენტი    
    



1 

ფაკულტეტის მიერ აუდიტორიების შეთა-

ნხმებულ და დადგენილი წესით გამოყე-

ნების პროცესის კოორდინაცია 

2011–2012 სასწავლო 

წელი 
ბათუმის ხელოვნების  

უნივერსიტეტი 
ნინო ხარჩილავა – 

2 
სტუდენტთა მობილობის პროცესის ორგა-

ნიზაციული უზრუნველყოფა 

2011–2012 სასწავლო 

წელი 

ბათუმის ხელოვნების  

უნივერსიტეტი 
ნინო ხარჩილავა – 

3 

ფაკულტეტებთან, ადმინისტრაციის ხელმ-

ძღვანელთან ერთად აკადემიური დატ-

ვირთვის წესებისა და ნორმატივების 

შემუშავებაში მონაწილეობა 

2011–2012 სასწავლო 

წელი 
ბათუმის ხელოვნების  

უნივერსიტეტი 
ნინო ხარჩილავა – 

4 

დამტკიცებული სასწავლო გეგმის 

მიხედვით მიმართულებების და  

დეპარტამენტების მიერ წარმოდგენილი 

აკადემიური დატვირთვების  

გაანგარიშება და განაწილება 

2011–2012 სასწავლო 

წელი 
ბათუმის ხელოვნების  

უნივერსიტეტი 
ნინო ხარჩილავა – 

5 შუალედური შემოწმებები ოქტომბერ-დეკემბერი 
ბათუმის ხელოვნების  

უნივერსიტეტი 
ნინო ხარჩილავა – 

6 

მოწვეული მასწავლებლების დანიშვნისა 

და განთავისუფლების ბრძანების პროექ-

ტების მომზადება, მიმართულების და 

დეპარტამენტების მიხედვით მათი სიის 

(რაოდენობის) შედგენა, ყოველთვიურად 

დეპარტამენტებიდან წარმოდგენილი მოწ-

ვეული მასწავლებლების მიერ ჩატარე-

ბული საათების შედარება გეგმიურთან, 

მათი დაანგარიშება, გაფორმება და აღ-

რიცხვა, სასწავლო წლის ბოლოს არქივის 

შექმნა 

2011–2012 სასწავლო 

წელი 
ბათუმის ხელოვნების  

უნივერსიტეტი 
ნინო ხარჩილავა – 

7 

სასწავლო წლის განმავლობაში მოწვეულ 

პედაგოგებზე მოთხოვნილი ცნობების 

გაცემა 

2011–2012 სასწავლო 

წელი 
ბათუმის ხელოვნების  

უნივერსიტეტი 
ნინო ხარჩილავა – 

8 

სწავლების ყველა საფეხურის საკვალი-

ფიკაციო კომისიების დოკუმენტაციის შე-

მოწმება და შესაბამისი ადმინისტრაცი-

ული აქტის პროექტების მომხადება 

2011–2012 სასწავლო 

წელი 
ბათუმის ხელოვნების  

უნივერსიტეტი 
ნინო ხარჩილავა – 



9 

სტუდენტთა მიერ ძირითადი და დამატე-

ბითი სპეციალობების არჩევის პროცესის 

კოორდინაცია და სათანადო რეკომენ-

დაციების შემუშავება 

2011–2012 სასწავლო 

წელი 
ბათუმის ხელოვნების  

უნივერსიტეტი 
ნინო ხარჩილავა – 

10 შუალედური შემოწმებები მარტი-მაისი 
ბათუმის ხელოვნების  

უნივერსიტეტი 
ნინო ხარჩილავა – 

11 

სასწავლო პროცესებთან დაკავშირებით 

სხვადასხვა დებულებებისა და წესების 

შემუშავებაში მონაწილეობა 

2011–2012 სასწავლო 

წელი 
ბათუმის ხელოვნების  

უნივერსიტეტი 
ნინო ხარჩილავა – 

12 

სასწავლო  პროცესებთან დაკავშირებით 

ფაკულტეტის მიერ მომზადებულ ბრძანე-

ბების პროექტების კოორდინაცია 

2011–2012 სასწავლო 

წელი 
ბათუმის ხელოვნების  

უნივერსიტეტი 
ნინო ხარჩილავა – 

 

    

სახვითი, სასცენო და კინოსახვითი, სასცენო და კინოსახვითი, სასცენო და კინოსახვითი, სასცენო და კინო––––ტელე ხელოვნების ფაკულტეტიტელე ხელოვნების ფაკულტეტიტელე ხელოვნების ფაკულტეტიტელე ხელოვნების ფაკულტეტი    

 

 

    

სახვითი ხელოვნების დეპარტამენტისახვითი ხელოვნების დეპარტამენტისახვითი ხელოვნების დეპარტამენტისახვითი ხელოვნების დეპარტამენტი    

 

1 შემოქმედებითი საღამო მიძღვნილი კობა 

ხოფერიას ხსოვნისადმი 

14 სექტემბერი ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

 500 ლ. 

2 სტუდენტთა არასაკურსო ნამუშევრების 

გამოფენა 

დეკემბერი ხელოვნების მუზეუმი 

ანდეგრაუნდი 

 50 ლ. 

3 დეპარტამენტის ქალ პროფესორ-

მასწავლებელთა გამოფენა 

მარტი ხელოვნების მუზეუმი  150 ლ. 

 

4 აქცია: შავი და თეთრი; მარტი ხელოვნების ცენტრი  100 ლ. 

5 პროფესორ ვახტანგ ბესელიას 

პერსონალური გამოფენა 

23-30 აპრილი ხელოვნების მუზეუმი 

(ანდეგრაუნდი) 

 - 

6 დეპარტამენტის სტუდენტთა 

შემოქმედებითი ნამუშევრების გამოფენა 

26 მაისი ხელოვნების მუზეუმი 

(მიმდებარე სკვერი) 

 100 ლ. 

8 ტანსაცმლის მხატვრული დამუშავების  

სპეციალობის კურსდამამთავრებელთა 

სადიპლომო ნამუშევრების  ჩვენება 

იანვარი ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

  

 

5000ლ. 

9 ტანსაცმლის დიზაინის საბაკალავრო 

სპეციალობის კურსდამამთავრებელთა 

სადიპლომო ნამუშევრების  ჩვენება 

ივლისი ხელოვნების 

უნივერსიტეტი  

     



სასცენო ხელოვნების დეპარტამენტისასცენო ხელოვნების დეპარტამენტისასცენო ხელოვნების დეპარტამენტისასცენო ხელოვნების დეპარტამენტი    

 

1 თოჯინების თეატრის რეჟისურის 

სპეციალობის მაგისტრანტთა სადიპლომო 

ნამუშევრების (სპექტაკლის) დაცვა 

სექტემბერი/ 

დეკემბერი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

(სასწავლო თეატრის 

დარბაზი) 

  

2 დრამისა და კინოს სამსახიობო 

სპეციალობების სტუდენტთა საკურსო 

ნამუშევრების ჩვენებები 

მაისი/ 

ივნისი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

(სასწავლო თეატრის 

დარბაზი) 

  

3 სასცენო ხელოვნების დეპარტამენტის 

სტუდენტთა სემესტრული ნამუშევარის 

ღია წარდგენა/ჩვენებები სასცენო 

მოძრაობაში და  და სასცენო მეტყველებაში   

თებერვალი/ 

იანვარი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

(სასწავლო თეატრის 

დარბაზი) 

  

4 დრამისა და კინოს სამსახიობო 

სპეციალობის საკურსო სპექტაკლის 

ჩვენება 

ივნისი ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

(სასწავლო თეატრის 

დარბაზი) 

  

5 დრამისა და კინოს სამსახიობო 

საბაკალავრო სპეციალობის 

კურსდამამთავრებელთა 

სადიპლომო სპექტაკლის ჩვენება 

ივნისი ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

(სასწავლო თეატრის 

დარბაზი) 

  

6 დრამისა და თოჯინების სამსახიობო 

სპეციალობის საკურსო სპექტაკლის 

ჩვენება 

ივნისი ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

(სასწავლო თეატრის 

დარბაზი) 

 1000 ლარი 

 

7 

დრამის რეჟისურის სპეციალობის 

მაგისტრანტთა დიპლომის დაცვა 

(სადიპლომოს  სპექტაკლების ჩვენება) 

ივნისი ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

(სასწავლო თეატრის 

დარბაზი) 

 

7500 ლარი 
8 თოჯინების თეატრის რეჟისურის 

სპეციალობის მაგისტრანტის დიპლომის 

დაცვა 

(სადიპლომოს  სპექტაკლის ჩვენება) 

ივნისი ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

(სასწავლო თეატრის 

დარბაზი) 

 

     

მოწვეულ სპეციალიტთა მიერ საჯარო ლექციების/მასტერკლასების ჩატარებამოწვეულ სპეციალიტთა მიერ საჯარო ლექციების/მასტერკლასების ჩატარებამოწვეულ სპეციალიტთა მიერ საჯარო ლექციების/მასტერკლასების ჩატარებამოწვეულ სპეციალიტთა მიერ საჯარო ლექციების/მასტერკლასების ჩატარება    



 

1 მასტერკლასი სამსახიობო ოსტატობაში 

– გიორგი მარგველაშვილი  

27–28–29 

ოქტომბერი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
1300 ლარი   

2 მასტერ კლასი მსახიობის ოსტატობაში – 

მურმან ჯინორია 

აპრილი ხელოვნების 

უნივერსიტეტი    
1300 ლარი  

3 მასტერ კლასი მეტყველებაში – 

მანანა ბერიკაშვილი 

მარტი ხელოვნების 

უნივერსიტეტი    
1300 ლარი  

4 მასტერ კლასი ქართული თეატრის 

ისტორიაზე –  ვასილ  კიკნაძე 

ოქტომბერი/ 

მაისი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
 

800 ლარი      2000 ლარი 

1300  ლარი 

5 მასტერ კლასი  რეჟისურაში    – 

გივი სარჩიმელიძე 

სექტემბერი ხელოვნების 

უნივერსიტეტი    
1000 ლარი  

6 მასტერ კლასი დრამატურგიაში აკა 

მორჩილაძე 

აპრილი–მაისი ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
1300 ლარი  

7 იური ცანავას შემოქმედებითი საღამო აპრილი ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
300 ლარი 

 

 

     

კინოკინოკინოკინო––––ტელე ხელოვნების დეპარტამენტიტელე ხელოვნების დეპარტამენტიტელე ხელოვნების დეპარტამენტიტელე ხელოვნების დეპარტამენტი    

 

1 მონტაჟის რეჟისურის სპეციალობის 

კურსდამამთავრებელთა  სადიპლომო 

ნაშრომების დაცვა/ჩვენება 

იანვარი  

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

 

60 ლ.  

2 კინო-ტელე  ხელოვნების  დეპარტამენტის  

კურსდამთავრებულთა სადიპლომო  

ფილმების ჩვენებები    

 

აპრილი 

 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

 

–  

3 კინო–ტელე ხელოვნების დეპარტამენტიs 

სტუდენტთა საკურსო ნამუშევრების 

წარდგენა 

მაისი/ივნისი დეპარტამენტი – 

 

     

მოწვეულ სპეციალიტთა მიერ საჯარო ლექციების/მასტერკლასების ჩატარებამოწვეულ სპეციალიტთა მიერ საჯარო ლექციების/მასტერკლასების ჩატარებამოწვეულ სპეციალიტთა მიერ საჯარო ლექციების/მასტერკლასების ჩატარებამოწვეულ სპეციალიტთა მიერ საჯარო ლექციების/მასტერკლასების ჩატარება    
 

1 მასტერ  კლასი  დრამატურგიაში  – 

ირაკლი სამსონაძე 

მარტი ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

1000 ლ 
 

2 მასტერ  კლასი  დრამატურგიაში – 

დათო აგიაშვილი 

ნოემბერი ხელოვნების 

უნივერსიტეტი    

800 ლ 
 

3 მასტერ კლასი საოპერატორო ხელოვნებაში 

–გიორგი შველიძე 

თებერვალი ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

1000 ლ 
 



4 მასტერ კლასი რეჟისურაში    – დათო ჯანელიძე აპრილი ხელოვნების 

უნივერსიტეტი    

1300 ლ 
 

5 მასტერ კლასი რეჟისურაში  – 

ალეკო ცაბაძე 

მაისი ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

1300 ლ 
 

 მუსიკის ფაკულტეტიმუსიკის ფაკულტეტიმუსიკის ფაკულტეტიმუსიკის ფაკულტეტი    

1 

დეპარტამენტების 2011-2012 სასწავლო 

წლის სამუშაო გეგმის გაცნობა  პროფესორ-

მასწავლებელთათვის 

სექტემბერი მუსიკის ფაკულტეტი 

ლ.ჭელიძე 

თ. ცერიაშვილი 

ქ. გოგოლაძე 

 

2 

დეპარტამენტების პროფესორ-

მასწავლებელთა ინდივიდუალური 

სამუშაო გეგმების განხილვა-დამტკიცება 

სექტემბერი მუსიკის ფაკულტეტი 

ლ.ჭელიძე 

თ. ცერიაშვილი 

ქ. გოგოლაძე 

 

3 შუალედური შემოწმებები 

ოქტომბერი-

ნოემბერი-დეკემბერი  

მარტი- მაისი 

მუსიკის ფაკულტეტი 

ლ.ჭელიძე 

თ. ცერიაშვილი 

ქ. გოგოლაძე 

 

4 დახურული კონცერტები 
ნოემბერი, დეკემბერი, 

აპრილი, მაისი 
მუსიკის ფაკულტეტი 

ლ.ჭელიძე 

თ. ცერიაშვილი 

ქ. გოგოლაძე 

 

5 
 სასკოლო პროგრამის შესრულება  II 

(ანოტაციით) 
დეკემბერი, აპრილი მუსიკის ფაკულტეტი 

ი.ბოცვაძე, 

ქ. გოგოლაძე 
 

6 

ღია ლექცია: „ შემსრულებლის 

საკონცერტოდ მომზადება (სასცენო 

მღელვარება)“ მაგისტრატურის II კურსის 

სტუდენტების მონაწილეობით 

5 დეკემბერი მუსიკის ფაკულტეტი ქ. გოგოლაძე  

7 
სემინარი: გოეთეს „ფაუსტი“ 

საფორტეპიანო მუსიკაში 
14 დეკემბერი მუსიკის ფაკულტეტი ქ. გოგოლაძე  

8 
სემინარი:  ფორტეპიანოზე დაკვრის 

მეთოდების ევოლუცია 
აპრილი მუსიკის ფაკულტეტი ქ. გოგოლაძე  

9 
იმპროვიზაციისათვის მოსამზადებელი 

თეორიული საფუძვლები 
აპრილი მუსიკის ფაკულტეტი ქ. გოგოლაძე  

10 ღია  საანგარიშო კონცერტები დეკემბერი, ივნისი მუსიკის ფაკულტეტი 
ლ,ჭელიძე, თ.ცერიაშვილი 

ქ. გოგოლაძე 
200 ლარი 

11 საკრედიტო  შემოწმება და გამოცდები 
იანვარი-თებერვალი, 

ივნისი-ივლისი 
მუსიკის ფაკულტეტი 

ლ.ჭელიძე 

თ. ცერიაშვილი 

ქ. გოგოლაძე 

 

12 
სტუდენტების რეფერატების წარდგენა 

(მაგისტრატურის II კ.სტუდენტების 
მარტი-აპრილი მუსიკის ფაკულტეტი 

ქ. გოგოლაძე,  

ხ. მანაგაძე,  
 



სადიპლომო ნაშრომების ძირითადი 

თეზისები- ფორტეპიანოს, აკადემიური 

სიმღერის, ეთნომუსიკოლოგიის 

სპეციალობები) 

თ.ცერიაშვილი, 

მ.ჯახუტაშვილი, 

ნ. მახარაძე 

13 

სტუდენტების რეფერატების წარდგენა 

(ბაკალავრიატის IV კ.სტუდენტის 

სადიპლომო საშრომის ძირითადი 

თეზისები-მუსიკის თეორიის სპეციალობა) 

მარტი-აპრილი მუსიკის ფაკულტეტი ხ. მანაგაძე  

14 
თბილისის კონსერვატორიის პროფესორის 

მასტერ-კლასი 
ივნისი მუსიკის ფაკულტეტი თ.ცერიაშვილი 1000 ლარი 

15 
ბაკალავრიატის სადიპლომო პროგრამების 

წარდგენა-დამტკიცება  
დეკემბერი მუსიკის ფაკულტეტი 

ლ.ჭელიძე 

თ. ცერიაშვილი 

ქ. გოგოლაძე 

 

16 

ლექციების ციკლი: XX ს. კომპოზიტორთა 

საფორტეპიანო ნაწარმოებების  შესწავლის 

საკითხისათვის  

 დეკემბერი მუსიკის ფაკულტეტი ნ.ჭელიძე  

17 გასვლითი კონცერტები 

ოქტომბერი 

ნოემბერი 

მაისი 

ქედა-შუახევი-ხულო  

ქობულეთი -ქუთაისი 

ფოთი - თბილისი 

ლ. ჭელიძე 2000 ლარი 

18 
პედაგოგ დოდო ჯვარშეიშვილის კლასის   

კონცერტი 
      დეკემბერი 

მუსიკის       

ფაკულტეტი 
დ. ჯვარშეიშვილი 70 ლარი 

19 
კონცერტი კამერულ სიმღერასა და 

ვოკალურ ანსამბლში 
დეკემბერი-აპრილი მუსიკის ფაკულტეტი თ.ცერიაშვილი 70 ლარი 

20 

პედაგოგების: ი.ხერჟის, ლ.ჭელიძის, 

ნ.ჩაიძის, თ. გოგოტიშვილის კლასის 

კონცერტები 

დეკემბერი 

თებერვალი 

მაისი 

მუსიკის ფაკულტეტი 

ი.ხერჟი, 

ლ.ჭელიძე, 

ნ. ჩაიძე,  

თ. გოგოტიშვილი 

250 ლარი 

21 
სრული პროფესორის ირა ხერჟის 

საიუბილეო საღამო 
მარტი მუსიკის ფაკულტეტი ლ.ჭელიძე 1000 ლარი 

22 სტუდენტების სამეცნიერო კონფერენცია აპრილი 
ხელოვნების სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ხ. მანაგაძე, 

 
 

23 
კოლოქვიუმი ყველა სპეციალობის 

სტუდენტებისთვის 
მაისი მუსიკის ფაკულტეტი 

x. managaZe, q.gogolaZe 

 
 

24 
პედაგოგ გულნარა ახვლედიანის 

საფორტეპიანო დუეტის კლასის კონცერტი 
მაისი მუსიკის ფაკულტეტი გ. ახვლედიანი 70 ლარი 

25 
სოლო სიმღერის და საოპერო კლასის 

საანგარიშო კონცერტი 

დეკემბერი 

ივნისი 
მუსიკის ფაკულტეტი თ.ცერიაშვილი 140 ლარი 



26 
კურსდამთავრებულთათვის 

კვალიფიკაციის მინიჭება 
ივნისი-ივლისი მუსიკის ფაკულტეტი კომისია  

27 ჩატარებული მუშაობის ანგარიში თებერვალი - ივლისი მუსიკის ფაკულტეტი 

ლ.ჭელიძე 

თ. ცერიაშვილი 

ქ. გოგოლაძე 

 

     

შემოქმედებითი მუშაობაშემოქმედებითი მუშაობაშემოქმედებითი მუშაობაშემოქმედებითი მუშაობა 

  
  

28 

ფოლკლორისა და სასულიერო მუსიკის მე-

6 საერთაშორისო ფესტივალი და 

სამეცნიერო კონფერენცია 

ნოემბერი მუსიკის ფაკულტეტი 

ხ. მანაგაძე 

ქ. გოგოლაძე  

საორგანიზაციო კომიტეტი 

 

29 
მუსიკალური ფოლკლორის 

თავისებურებები; აჭარული ფოლკლორი 
ნოემბერი მუსიკის ფაკულტეტი ლ.სურმანიძე  

30 
ათენის კონფერენციის შედეგები, 

ძირითადი მიმართულებები 
დეკემბერი მუსიკის ფაკულტეტი ხ. მანაგაძე  

     

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი     

 

 I I I I სასწავლო პროცესისასწავლო პროცესისასწავლო პროცესისასწავლო პროცესი    

სასწავლო გასვლითი პრაქტიკასასწავლო გასვლითი პრაქტიკასასწავლო გასვლითი პრაქტიკასასწავლო გასვლითი პრაქტიკა    

 

  

  

1 სასწავლო გასვლითი პრაქტიკის 

ორგანიზება (გონიოსა და პეტრა-

ციხისძირში) 

აპრილი გონიოსა და პეტრა 

ციხისძირის მუზეუმი 

ხელოვნების თეორიისა და 

ისტორიის დეპარტამენტი, 

ზოგადი დისციპლინების 

დეპარტამენტი 

70 ლარი  

ტრანსპორტირებისა და 

სამუზეუმო მომსახურების 

ხარჯები 

2 სასწავლო გასვლითი პრაქტიკა  

დას. საქართველოს ძეგლებზე (გელათი, 

ბაგრატი, მოწამეთა) 

აპრილი გელათის სამონასტრო 

კომპლექსი, ბაგრატის 

ტაძარი 

ხელოვნების თეორიისა და 

ისტორიის დეპარტამენტი, 

ზოგადი დისციპლინების 

დეპარტამენტი 

250 ლარი 

ტრანსპორტირებისა და 

სამუზეუმო მომსახურების 

ხარჯები 

3 სასწავლო გასვლითი პრაქტიკა  

ქართლის ძეგლებზე (ბოლნისის სიონი, 

ურბნისი, სამთავისი, მცხეთა) 

მაისი ქართლის ძეგლები 

(ბოლნისი, სამთავისი, 

მცხეთა, თბილისი) 

ხელოვნების თეორიისა და 

ისტორიის დეპარტამენტი, 

ზოგადი დისციპლინების 

დეპარტამენტი 

500 ლარი 

ტრანსპორტირებისა და 

სამუზეუმო მომსახურების 

ხარჯები 

 სამეცნიერო შრომების კრებულისამეცნიერო შრომების კრებულისამეცნიერო შრომების კრებულისამეცნიერო შრომების კრებული     

4 უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების 

კრებული „ხელოვნებათმცოდნეობითი 

ეტიუდები III” 

ოქტომბერი ხელოვნების 

უნივერსიტეტი, 

გამომცემლობა 

„უნივერსალი“ 

დეკანატი/ხელოვნების 

თეორიისა და ისტორიის 

დეპარტამენტი 

750 ლარი 



5 უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების 

კრებული „ხელოვნებათმცოდნეობითი 

ეტიუდები IV” 

ნოემბერ-დეკემბერი ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

დეკანატი/ხელოვნების 

თეორიისა და ისტორიის 

დეპარტამენტი  

1000 ლარი 

6 უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების 

კრებული „ხელოვნებათმცოდნეობითი 

ეტიუდები V” 

მაისი-ივლისი ხელოვნების 

უნივერსიტეტი, 

გამომცემლობა 

„უნივერსალი“ 

დეკანატი/ ხელოვნების 

თეორიისა და ისტორიის 

დეპარტამენტი 

1000 ლარი 

7 დამხმარე სახელმძღვანელოები მაისი-ივნისი ხელოვნების 

უნივერსიტეტი, 

გამომცემლობა 

„უნივერსალი“ 

 ხელოვნების თეორიისა და 

ისტორიის დეპარტამენტი/ 

ზოგადი დისციპლინების 

დეპარტამენტი 

1000 ლარი 

 საჯარო ლექციები/საჯარო ლექციები/საჯარო ლექციები/საჯარო ლექციები/    

მოწვეული სპეციალისტებიმოწვეული სპეციალისტებიმოწვეული სპეციალისტებიმოწვეული სპეციალისტები    

    

7 საჯარო ლექცია - ვ. კიკნაძე მაისი ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

დეკანატი/ ხელოვნების 

თეორიისა და ისტორიის 

დეპარტამენტი 

1200 ლარი 

8 საჯარო ლექციები - ს. ლეჟავა ნოემბერი ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

დეკანატი 1200 ლარი 

(ანაზღაურება, სასტუმროს 

ხარჯები) 

9 საჯარო ლექციები სახვითი ხელოვნების 

ისტორიისა და თეორიის მიმართულებით  

აპრილი/მაისი ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

დეკანატი 1200 ლარი 

(ანაზღაურება, სასტუმროს 

ხარჯები) 

 საკონფერენციო მუშაობასაკონფერენციო მუშაობასაკონფერენციო მუშაობასაკონფერენციო მუშაობა    

 

    

10 პროფესორ-მასწავლებელთა კონფერენცია ნოემბერი ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

დეკანატი 1000 ლარი 

(კრებულის გამოცემის 

ხარჯები) 

11 პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო 

კონფერენცია 

ნოემბერი ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

დეკანატი 500 ლარი 

მონაწილეთა ფურშეტი 

12 სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია მაისი ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

დეკანატი 200 ლარი 

(პროგრამა/თეზისების 

ხარჯები). 

 სასწავლო პროცესისასწავლო პროცესისასწავლო პროცესისასწავლო პროცესი     

12 სასწავლო კურსების შინაარსისა და 

სილაბუსების განხილვა 

სექტემბერი/ 

თებერვალი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

ხელოვნების თეორიისა და 

ისტორიის დეპარტამენტი, 

ზოგადი დისციპლინების 

დეპარტამენტი 

- 



    

 

13 სასწავლო პროგრამებში შესატანი 

ცვლილებების განხილვა 

თებერვალი/მარტი ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

ხელოვნების თეორიისა და 

ისტორიის დეპარტამენტი, 

ზოგადი დისციპლინების 

დეპარტამენტი 

- 

14 პროგრამების მონიტორინგი ახალი 

სტანდარტებისა და მოთხოვნების 

გათვალისწინებით 

მარტი-მაისი ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

ხელოვნების თეორიისა და 

ისტორიის დეპარტამენტი, 

ზოგადი დისციპლინების 

დეპარტამენტი 

- 

15 ფაკულტეტის დამატებითი პროგრამების 

პრეზენტაცია 

მაისი-ივნისი ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

დეკანატი - 

16 საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა  ივნისი ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

დეკანატი  

17 სასწავლო პროცესის შეჯამება ივნისი-ივლისი ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

დეკანატი - 


